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"Ano a shledaly j'me ž? ob-

žalovaný jest úplně nevinen a Že

030 stvořeni které ho obžalovalo
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ká dubrozilání pro váš pHpad

lio)íme každon neroně pfiio
beuou z jakékoli (litiny

du'' se jménem J Podvolecký

(Ano p J PoJvoltxký byl odbě-- j

ratclmn "P Z"— Pozn red- )-
Já a nikdo z naší dílny ncinMi

kolem úst porotkyQ rozložil se

spokojený úsměv Slova Mee-kero- va

byla mistrovským tahem

který jevil své účinky na pravém
místě

Kdyl porota byla odpřÍ3áhnuta
v přelíčení bylo pokračováno

Prvým vyvolaným svědkem byla

žalobnice Jessie Angelová a když
zasedla na ttolici svědků nejprve
vrhla pitravý pohled na porotu a

tato navzájem ostře li počala pro
hlížeti žalobnici a šeptem jedno'
tlivé Členkyně vyměňovaly své

náhledy o Jessie která byla už po

dvacet tokO jen čtyřiadvacet roka
stará v

Před započetím výslechu ozná-

mil soud že porota má právo

předložití žalobnici jakékoli otáz-

ky uzná za dobré Když Angelová
na otázku návladního jak je stará

odvětilaže "zrovna čtyřiadvacet"
zavzněl z porotních lavic pfiduše

ný smích a bailiff musel paličkou
zjednat! ticho

" Na to povstala

Porota žen

Jediný tnnilni pHnml T auntluíra nná-ler- h

Spojených StátA

Obialovaný tundn nepinným

Dle rekordů trestního soudu

státu New Yorku zasedala jednou
ženská porota v tomto státě a roz-L-

lovila o osudu jakéhosi Joseíi
Meekera jenž byl jakousi starou

pannou obžalován z násilného

úoosii
Stalo e doe 13 března r 1789

ObJalovaný Jo9ťf Meeker byl sla-

boučký ostýchaný muž a obžalo-

ba ho vinila z únoau provedeného

pomoct zbraní 1 úítlem nezáko-rtitéh- o

a zločin uéVi úmyslu Ža-

lobnice byla stati panna Jessie

Aogrlová o jejímž stáli se žaloba

nezaiiCuje

Byla to dle popisu silná vysoká
ženština která ae vydávala po

celých dvacet roků za ítyryadva-cetileto- u

— jak zapisovatel soudu

podotýká'
V Žalobě se vyličují tyto okol-

nosti ťinosu: "Bylo to prý jedno-

ho chladného únorového večera

kdy obžalovaný setkal se se žalob-

nicí na břehu východní řeky v

New Yorku a přinutil ji k tomu

aby si sedla na sáňky a pak s ní

uháněl po ledě vzdor její prosbám
a byl by ji dle žaloby bob sám

ví kam zavezl kdyby ji byl

jistý rybář který chytal

i

já věřím a také nevířím To ovsem

ukáže Č9 sám Moj náhled o

víci té jet dvojí PMrě jedna
věc jest jista a na tu P Z si ne-

vzpomněl když psal že ae lid

bude držet dvou hlavních stran a

sice že mftZe se utvořit ještě jedni
strana s kterou se bude musit
skoro již plíští volbu počítat a to

strana dělnická neb sociální Iňl

dělný držel se posud tech dvou

hlavních stran proto že byl rore

štván druh proti druhu a Že vlast

ně nevěděl pro koho neb pro co

má volit Teď ale začíná sám pře-

mýšlet co by mu skutečně prospě-

lo Mnoho lidu zboíňovalo Bryana

nyní když ztratili naději na zvo

lení jeho nepřidají se nikdy k re-- i

publikánské straní nýbiž vrhnou

se ke straně socialistické protone

ject tato bližší jejich zásadám než

strana rr publikánski a tak utvoří

se třetí mohutná strana A psk
nebude to tak těžké když btulcu

tři strany aby dělnictvo nemohlo

vrhnouti něco víc než třetinu všech

hlasů a tak se mů?c stát že tím

dvěma hlavním stranám veslo vlá-

dy

t

vyklouzne že nebudou ani vě-d- řt

jak se to mohlo přihodit-Kdy-

se lid rozdílí na tři straiiy
buds to náramně lehké aby

dř!-uict-

vrblo většinu hlasů DutSní

vláda se taky ná-

ramně
k

přičiňuje o dělání socialistů I

svým zakročováním proti trustflm

a svými soudními zauazy piuu
stávkářům přel čímž P Z varuj- - r

aby prý nedráždili socialistského

lva

Můj druhý náhled O věci té jerf
že sociální opravy mohou nám sice

uskutečnili dnešní stávající dvě

hlavní strany ale to bylo by ni
ramně zdlouhavé a lid by to musel

sim požadovat totiž tím že by

hlasoval pro tu stranu která by

htěla nějaké opravy učinit a ne

měl by nikdy hlasovat pro tu
_

ntb
v V 1

onu stranu jediné proto ze di
vždycky republikán neb demokrat

že jím po celý život zůstane

Kdyby ku příkladu dělnictvo se

usneslo Že bude hlasovat pro tu

stranu ktetá by zavedla osmiho- -

linovou dobu pracovní neb něco

iného eo by mu prospělo a kdy

by zdejší farmerstvo také požado
valo pfimo co oy mu prospcio
jsem jist že obě stávající strany'

byly by volnými požadavky ony

přijmout do svých platforem Je
likož ale se lid těžko usjednoti a

a všechno přenechává jen politiká-

řům ze řemesla tu tyto dvě stáva-

jící strany nebudou nikdy žádných

oprav dělat budou jen hory doly
slibovat a okázale prohlašovat ze

jsou proti trustem aie ny prou
tímto skutečně zakročily to jim
ani nenapadne Jedině socialist-sk- á

strana podává nám prostředek

jak můžeme trustu využitkovat ve

svůj prospěch a pro tu stranu měl

by hlasovat každý kdo nen! s

dnešními poměry spokojen a to 1

tehdy kdyby třebas nesouhlasil se

všemi sociálními zásadami A mel

by pro ní hlasovat už jen k vůli

tomu aby přiměl druhé strany k

zavedení nějakých oprav neboť

tyto když budou mít oposici
budou volnými tak učinit ale nikdy
dříve

My hlásáme do svět že máme

nejlepší vládu na světě ale nebu-

de to dlouho trvat' Že budeme mít

třeba vládu horší než mají mnohé

jiné země jestli nynější poměry
nadále potrvají Jiné země zavá

dějí všeliké opravy jen Sp Státy

zlají se stát na tom samém místě

neb spíše pokračují — na zad('jak

to dokazují zbavováním černochů

hlasovacího práva a zakazováním

volného slova a i jiným a jioým
což se neděje ani ve státu mo-

narchickém V Rakousku ku př
zavedla vláda pro horníky devíti- -

hodinovou dobu pracovní a to po
stávce kterou horníci úplně pro
hráli Zdejší vládě ale ani nena

padne aby pro dělnictvo něco

učicila a jen hlásá do světa že

jest tou nr jlepší vládou na světě

Ji myslím že má každý praco
vat o toco by bylo pro iid dobré
i kdvbv nebylo pražádné naděje
na splnění toho Říkat pak Že

to uskutečnění toho jest ještě pří- -

liž daleko to nikomu neprospěje

Každý musí přiložit ruku k dílu

ať se již dočká příznivého výiled
ku on aneb teprve jeh' děti

Buďme vždycky pro právo Kdy

by byl na př Abraham Lincoln

pouze říkal že se nedočká nikdo

zrušení otroctví a kdyby byl sám

nepřiložil ruce k dílu tu zajisté
také otroctví zrušeno pebylo —

Rád by:h viděl aby se více krrja
nft o dnešních otázkách rozepsalo
neboť výměnou náhledů velice íe

mnohý poučí F S Fiala

terAvcnaríns Carbolinenra

jest nejvhodněji radikální pro-

středek proti čmelíkfim a rozto-

čům Činí zbytečným každomř-síčn- f

vymetání potápění polévání

petrolejem bílení a obyčejné po-

užívání prášku hmyz hubícího
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Obraťte se s důvěrou n ního a

bude vám spravedlivě posl uženo

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Mioneapolis & Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrali
?i pozemky při krásných řekách a

jeterecli v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po větíiní jsou zalcj-něn- y

půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Mioneapolis
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města ca dráze

C St P M & O a oa dráhách

jiných poskytují dobrých trhi4 pro
plodiny farmerské

O bližší podrobnosti piSte na
Gta W Bell

pojrwkový konilaai Hndaoa W

' i: ' - T"" & MtRtu
li nrct A O P A„ ti řaaC "lna

nedovede mluviti pravdu a že

pronásledovalo ubohého nevinné

ho muže a že by proto mělo být

potrestáno dle práva a zákona pro

křivopřísahu"
Předsedkyně chtěla ještě dále

pokračovati ale soudce ji přerušil
řka:

'Myslím 2c jste řekla již dosti

madam Soud uváží vás návrh

a uzná-l- i za dobré žalobnice bude

potrestána pro křivopřísahu''
Avšak zůstalo při této úvazo a

žalobnice nebyla postavena před
soud pro křivopřísahu neboť soud

uznal že byla již dosti potrestána
Soudce po tomto přelíčení se

odebral na prázdniny a zaváaal se

slavnostní přísahou že lo byl

první a poslední experiment se

Ženskou porotou

: Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ !

OWENSVILLE Mo — Red

Pok Zip"! Zasýlaje vám před

platné na časopis "Pokroku "

musím se přiznat že se

těším na každou sobotu jako malé

děcko na nové Šaty protože v ten

den dostaneme list a tu dovíme se

opět něčeho nového Obyčejně

nejdeme spat až jest větší část
istu přečtena Nejprve čteme

zprávy americké pak dopisyosta- -

tek ním zbude na neděli

Počasí máme zde suché a velmi

teplé Na začátku července jsme
měli mnoho dešťů tak že obilí

rostlo na poli v hromádkách
Dělání sena dalo velmi mnoho

práce a oves jsme zkoušeli požít

všelikými stroji avšak 1 takto zů-

stala ho ještě polovina na poli

protože jej větry a deště položily
na zem S úrodou letošní jsme
spokojeni alespoS já Za to však

minulý rok nim velice ublížil

neboť museli jsme velmi draho

platit krmení Sto liber sena nás

stálo 80 až 90 centů buši korný
o c buši ovsa 60 c a buši

brambor až f 160 Smutný zajieté

byl ten minulý rok pro chudého
farmera Tento rok jest veselejší
ale tu zase máme li nějaký pře
bytek z naší úrody musíme vzít

co nim kdo dá za naše výrobky a

plodiny Ovoce nám slibuje tni

žernou sklizeB zvláště broskve

jest v našem okresu vzácnosti
viděti Pozdrav na všechny čtenáře
a čtenářky tohoto listu jakož 1 na

redakci od Václava Krejčího

FREMONT Neb 7 srpna —

Red "Pok Záp"l S velikým zá-

jmem četla jsem dopis od p Ed
Navrátila o našem večírku jejž
isme pořádali dne 2 srpna Těší
mne že náš drahý učitel se trochu

pobavil Avšak on se ani nezmínil

o radostí jakou nám spůsobil
druhý den Pozval nás na vycház
ku k řece ježto ale dopoledne
pršelo nemohli jsme si vyjiti Na

pozvání laskavé pí Doležalové

sešli jsme se v její domě a známe

nitě jsme se pobavili — jenom
hladká podlaha nám ještě scháze-

la O šesté hodině jsme večeřeli a

všichni hoši se přičinili aby rcálo

toho zbylo obzvláště ale p Koli-

ha jenž měl ještě druhý den plné

kapsy okurek O půl osmé na

vvzvání o Navrátila šli isme do

města kdež nás počastoval jaho
dovou zmrzlinoj a cukrovinkami

Při tom jsme se bavili přes hodinu
hovorem

" Paní Doležalová a pan
Navrátil vypravovali nám o svých
zkušenostech a pan Černý na vy
zrání nís všech měl k nám krát
kou ale dojemnou řeč Než radost
netrvá věčně a tak tornu bylo 1

tentokráte museli jsme konečně

pomýšlet" na návrat k domovu

Rozcházejíce íe u veselé náladě
děkovali isme p Navrátilovi za

přátelské pohoštění
'Ve středu nám nastal smutný

df n O půl osmé hodině ranní náš

drahý učitel odejel Když jsem si

pomyslila jak laskavý a obětavý
k nám byl a jak upřímného přítele
v něm ztrácíme tu není divu že

mně bylo bolno u srdce Pravil
nám že se více nevrátí a tak jsme
mu museli dátí "S Bohem" pro
vždy Přeji mu štěstí a spokoje
nost
Do naší české denní školy jsem

vždycky šla s radostí Nemohu

opravdu pochopit jak si může

někdo takovou vhodnou příležitost
nechat ujiti bez povšimnutí Já

bych si přála kdybych mohla ale

spoB jeden rok chodit
Se srdečním pozdravem všem

Čechům znamenám se
' Anna Holanova

EL RENO O T 4 srpna —

Red "Pok Zápl" Zasýlám vám

výstřižek z jednoho zdejšího den

ního listu pojednávající o smut
né scéně v české rodině p Jos
Podvoleckého Činím to zvláště
nrnto abvch vám oznámil smrt

vašeho odběratele soudě tak
toho že tistoaoS přinesl '4vakrite
Idonašehd domu "Pokrok Zápa

jsme příležitost osobné jfj pozra-t- i

věděli jsme pouze Že bydlí
někde na jižní straně města

Mimo níj ania přti kteříž mime

interes v El Iíeno Foundry and

Machine Co jakož i rodin našich

jest zde jžté p Frank Veverka

farnier a blízký soused náš od

nčh'ž nás díl! pouze železniční

trať a p Miller z Chicaga kterýž

jest účetním v jednom zdejším
velkoobchodu ale jehož manželka

jst Američanka To jsme všichni

Čeíi zde v městě
Váš H Dreuer a

O hrozné události sběhnuvší c

v rodině p J Podvoleckého před-

minulou neděli ráno uvádíme

toto: Kolem druhé hodiny ranni

probuzeni byli Elmcr Clanton a

rodina jeho dítkanii Jos Podvo-

leckého a jich matkou kteréž

prchly z malého obydlí svého na

lézajícího se západně od nádraž!

Rock Island drihy aby unikly
šílené zuřivosti otce a maežela

Nebohá žena krvácela z několika

ošklivých ran zasazených jí Šíle-

ným manželem Jedno z dítek

poraněno byťo lehce V brzku

odebrali se Clanton a policisté

Gerarhty a Cowden k obydlí Pod

voleckého cestou pak připojili se

k nim maršál Robare a jiní Na

lezli dům zatarasený a osudné

cvakání kohoutku pušky věštilo

iira že Podvolecký chce na ně

vvnáliti Konečně ale vnikli do

domu kdež spatíili hrozné diva

dlo Postel a pokrývky podlaha
a nábvtck pokryty byly krví

Podvolecký nalezen s ustřelenou

dolejší částí obličeje a s aěkolika

šerednými ranami na krku nožem

způsobenými Podívání na ne-

šťastníka bylo htůzné 13yl do

praven do úřadovny dr Robertse

ale veškeré úsilí zachránili jej na

živu bylo bezvýsledným Pod

volecký zemřel týž den kolem 6

hodiny večerní -- Pí Podvolecké

daří se lépe s jest naděje na její
uzdravení Není určitě známo

co dohnalo nešťastného krajana k

zoufalému Činu tomu Dítky vy

právěly že v sobotu dlel u nich

návštěvou jistý příbuzný kterýž v

neděli časně ráno odjel vlakem do

Hennessey Spaly prý onu noc

en málo Někdy po půl noci

zvedl se prý příbuzný onen z lůž

ka na němž soal 1 uch otcem a

odebral se na pavlač aby se ochla

dil a aby tam vyčkal vlaku Brzy

potom šla matka jich do kuchyně

pro vodu a otec ji zavolal zpět
Matka brzy se s vodou vracela a

v témž okamžiku počal 11 otec

nožem bodati Dvanáctiletá dce

ruška spěla matce ku pomoci
otec ji však varoval aby se nepři
bližovala Ona však přece vešla

a otec zavřel dvéře a obě uvěznil

Dceruška strhla konečuě s okna

drátěnou síťku načež ona i matka

prchly Podvolecký vypálil dvě

ránv z nichž iedna mu urazila

doleiší čelisť Nešťastný muž byl

znám pod jménem 'Bohemian Joe
a po několik let vypomáhal v ho

stincích V posledních dvou letech

zdržoval se nejvíce doma pomá

haje manželce své při praní prádla

pro několik sousedních rodin

Byl mužem pokojným a tichým a

náhlá zuřivost jeho jest nepocho

pitelnou

MASON CITY Neb 4 srpna
Red "Pok Záp"! Uveřejněte
laskavě zprávu o sebevraždě kra

jana Josefa Jelínka bydlícíno
Elk Creek precinktu v Custer

okresu Ku zprávě té o níz e

dočtete v přiloženém výstřižku

podotýkám že nešťastný krajan

pocházel ze Saunders okiesu
kdež předčasné smrti jeho želí

mnoho přátel a známých Matka

jeho byďlf ve Weston v Saunders

okresu Zanechal po sobě 9 dítek

v dosti dobrých poměrech byv

pojištěn u tří spolků na $7000
Váš Anton P Dobesh

Zpráva anglického listu o ná-

silném skonu nešťastného krajana
zní následovně: Veškerá obec

ohromena byla v sobotu dne 36

července ráno zprávou Že Josef

Jelínek spáchal sebevraždu

obydlí svém na Elk Creeku Po

snídani vzav pušku svou odebral

ae na sínku a brzy na to domácí

lidé zaslechnuvše výstřel přispě
chalí a nalezli mrtvolu jeho ležící

v jednom kontl sýpky Posláno

bylo ihned pro koronera kterýž
se ruče dostavil se šesti porotci
kteříž vynesli rozsudek že Josef
Tetinek usmrcen byl střelnou ra

nou kterouž si sám spůsobil
okamžitém návalu šílenství Ne

šťastni kraian náležel kú třem

spolkům a sice k Modern Wood

men of America Ancient Order

al United Workmen a Royal

Neighbors Byl asi 44 roky stár

OMAHA 7- - srpna — Ctžná

redakce! Ve člinku "Hlavou zeď

oeproraiíl' Pokrok Západu ačko-

liv uznává" toabhé zisady socialist-íí-

předpovídá že rov a na Je děti

v' l 9fVií

Pro kalWho človřka by mfla být Jukáal
britx a knitiý mladík by m"l vfUÍ-t- l ie
potil&vnost Jest pramen rloat( mladí

ttudnlce idy a koření žfvola TI kdož

trpí ilými D&ledky pohlavní slabosti

vtoku semene a nočních nriit lmpO"

tence nefsehopaosti ztráty mufeko ally
vQliau kunavkv 1 varícoct-ll- Jáilajl ne

aby 11 lim psuli Nezapomeňte io my bo-

jíme kaMou nemoc p6aobenou z jaké-
koliv pfíílny VyplSte ívýml vliuuiímí

slovy co vám ioiiází KeoakláoVjte ne-b-

el neprtupřjete žftilnym odkladem

1'iSte nám hned a zbavte ae navídy Jaké-

koli nemoci kterou máte TilesnS zmo-

ření ktcH by rádi atlouttli dostali chuť

jídlu těňilí ie z oWeratvujlcíbo apáuku
cítili že k?dé tkanivo v Jejich těle jo

pobíleno méll by ee 16'iti u cis - Tisfče

Iiodékovacícb dnpisa dostáváme od ild)

jii pozbývali viíl Dddeja a ktcH od nás

utrpení ncjzaslaraiejifch vyiÉčent bylt
JIu71 ženy dčtll Zailet UStU popil
své eborouý do

Státe riedical Institute
1233 EleUroa Bulldog rort Wtjaé tU

Kdyl plíele miauo 1'okr iKii Ztutt

C H KUBÁT
t

'ikuíení ícskyí
' J

risdrra: Barher Bloci roh ZJ

Farnam člsh pokoje í

zásobený
Ilohaté

Masny krám
v!Hnl

Josef Kojcpinslíý
1401 jižní 16 ul Omaha

Vclko- - i maUxbchod řerfitTým úze-

mím i nakládnnvm mnirm výtečním
íboiíia nycnáiakym a vibec vlírn co do

ohoru tho prinnlezl
Objednávky mnrno ufiniti i telefonem

a tylo fáduft a rychle a vyřizují
TELEFON 1316 38inC

mmmm

Charles Kaufman
poj Isfnjící Jednatel
a veřejný notár

Pýjtujt pěníte Hit nemovitý majetek

7nt!inii!i ofililfujlcí tinlrfnrMtt

ptetiiavri lufxj trjvy Uo l'vri) ml
Office: 217 S 14 St- - Omaha eb

Na druMm poschodí

ABSTRAKT?
— vrnoTOvejR -

CD OVJ- - diU-lO- X ?

KUi and Farnam Patteraon Iilk

Zoptejlo it naB ti tohoto liíto Tel 1325

Iiéí žtteiiísí ceny

St Faul

Minoeapolis
Duluth

Minpesotská a

Wisconsioská jezera
Milwaukce

Waukc&ha

Uakota Hot Spring
Dcadwood

Prcvidence R I

Portland Maine

NORTH-WESTER- N DRÁHA

1401 1403 Farnam St

Omaha

flr E Kolovtttěr

íský Hfcař
OFFICB na robo li a Hmraril ol HUly'r

Ilitpek fía dveli IH Teleloa
V piru( k iiií od 1" u 12 hcdln río
a a rM f ajpiiicuna srn wr

Tvlefim rů£iinc Iťi

lift MASNÍ KRÁM

oa Jil atraBÍ raíbta vlaatn! krajáci

Bratří Kitnelové
Hite t244ji'ttl 3- - u- -

Hejrťtsí iícly masa v5eho drtibu

ezenek alím6 lunek a v&beevleho co

f obořteBl° 'i ln'}' ? i

Jccny íevnéjSÍ nei kdekoliv jinde

iedna z oorotkvfi a tázala se Ža

lující nepamatuje li se že a ní

chodila do školy
Žalobnice jedovatě na tuto

otázku odvětila "že neví jestli
tazatelka vůbec kdy chodila do

školy"
"To je možné" porotkyně po

dotkla suše "neboť v té době

byla jste vy již hezky vyrostlým
děvčetem kdežto já teprve začala

do školy chodit Po této odpo
vědí nastal takový smích v soudní

íoi že soud musel být na několik

minut přerušen
Když Jessie Angelová počala

vyprávěti svoji historii o únosu

jedna z porotkyQ ji požádala aby

povstala ze svého sedadla načež

žalobnice se zdráhala tak učioiti

podotkla k tomu že mnohé

en ská nemohou ani před soudem

apřít že byly špatně vychovány
Soud však jí nařídil že musí

povstati na žádost poroty a když
se to stalo jedna členkyně zvolala

úžasem: "Vždyf ten ubobý
mužíček jí nedosahuje ini pora-

něna Jak pak by ji byl mohl

unésti?! Ona je silná dost že ho

mohla vzíti přes koleno a naprá- -

skati mu! '

Po těchto slovech se ani slavný
soud nemohl zdrŽeti smíchu a celá

soudní sin se salvou smíchu přímo
otřásala Jediná žalobnice seze

lenala zlostí a zasyčela skrze zuby
na onu porotkyni: "ty husol

Kdvž konečně zase po delší

době nastalo ticho a žalobkyně

počala dále líčiti že ji obžalovaný
chtěl dovézt! do Connecticut
tam násilím že ji chtěl přinutili

sňatku zase jiná porotkyně

prohodila ku své sousedce: "Kdy-

by jí byl ten ubožák učinil tu na-

bídku že si ii vezme to by ho

před oženěním nebyl zachránil

ani regiment kavaleriel''

Hrozný smích zase po těchto

slovech přerušil líčení a když
bailiíf paličkou zjednal ticho ob

žalovaná povstala a s chvějícím se

hlasem tázala se soudu "zda-- h

stojí jako žalobnice před soudem

jen proto aby od těch ženskycn

byla urážena a soudce na to po
rotě udělil mírnou důtku kterou

tato přijala se sklopenýma očima

KdyŽ došlo k výslechu obžalo

váného tento vylíčil celou historii

přímým způsobem který patrně
učinil na ženskou porotu dojem
"Ona mně žádala" vypravoval

Meeker "abych ji svezl na tán
kách a já jsem byl příliš gentle
manem nežli abych jí byl odřek

nul Po nějaké chvíli mně zase

požádala abych zajel trochu dál

po řece kde jest to tak tiché

romantické a já jsem proti tomu

protestoval leč ona mne konečně

přemluvila Na této cestě musel

jsem ii nevědomky uraziti neboť

pojednou vstala ze sáněk a zatni

řila k rybáři který stál nedaleko

počala mu vypravovati historii

o únosu kterou zde vypravovala
slavnému soudu '

Poněvadž dotyčný rybář se ne

šťastnou náhodou utopil nemohl

být povolán za svědka a tak soud

po výpověiích žalobnice a obza

lovaného předložen porotě k roz

hodnntí

Ženy se odebraly do vedlejší
síně a za krátko odtud se ozýval
hlučný smích a směsice hlasů

Uplynula hodina uplynuly dvě

sond jsa cekáním již unaven

pcslal šerifa k porotě s dotazem

zda li se tato liz shodla na roz

sudku

"Zajisté' odvětila předsedkyně

poroty "my jsme se shodly n

rozsudku hned když jsme byly
ještě v soudní síní
''A proč tedy necháváte slavný

soud čekati?" tázal se šerif

"My si ani na sond nevzpomně

ly řekla předsedkyně poroty
aevinně

Šuif dovedl porotu opět do

soudní síně a klerk na to povstal
a tázal se jako obvykle: "Pánové

poroty" pak se rychle opravil
řekl: "Dámy poroty shodly jsi
se na rozsudku?

oj Předsedkyně ži híučokého tich

u díry vysekaué v ledu ryby
Žalobnice obvinovala dále Mee-ker- a

že měl kdesi ukrytý povoz

do něhož ji chtěl posaditi a od-

vézt! do Coanecticut kde prý ji

chtěl násilím přinutit! ku sSatku"

Když tato žaloba byla přečtěna
obžalovanému soudcové měli mezi

sebou krátkou úřadu a v cl se

rozhodli aby k vyřízení tohoto

případu povolána byla porota ien

Dle rozkazu neivyšsího soudce v

této porotě nesměly zasedali než

vdané ženy a to takové jež nebyly

nakloněny ke koketování a byly

ještě dosti mladé aby mohly roz-

hodovat! nad city obžalovaného a

žalobnice ' '

Když ss to rozhlásilo že k to-

muto soudu má být vybrána žen-

ská porati tu se do soudní síně

nahrnulo tolik žen Že je přeplBo

valy a so adce musel cařfditi aby

každý Člen mužského pokolení se

vzdálil ze soudní síně a přenechal

tuto jediní slabšímu pokolení

Když soudní vyvolávač oznámil

počátek soudu a obžalovaný Josef

Meeker přiveden byl do soudní

sluě oči všech žen utkvěly na

něm takovým pátravým pohledem
že ubožák se celý chvěl a se sklo

něnou hlavou 6e obírat k soudní
" "'lavici :'

: "'

Tyto pohledy nebyly v5ak ničím

u porovnání s těmi jež vrhány

byly tímto velikým shromážděním

ienštin na žalobnici Byla pro
hlížena od paty až k hlavě a

každé části jejího těla a jejího
obleku pronášeny tiché kritiky

takže se soudní sí9 podobala bzu

čícímu úlu včel
'

Největší kritiku vyvolaly veli

ké nohy žalobnice a vlající její

pero na zeleném klobouku

Obžaloba byla přečtena obžalo

vanému a oávladní a obhájce ob

žalovaného počali vy bírati dvanáct
!

členkyH z přítomného davu zen

Vybírání poroty bylo spojeno

velikými obtížemi a mezi advokáty

a žmami nastaly při tomto vybí-

rání ostré slovní potyčky

První žena jež byla vyvolána

dostala se hned do hádky s ni
vládníma oočala mu vyčítati že

v něm není ani kousek gentle

mana a obvinila ho že ji nanejvýš

urazil s otázkou jak je stará a žá

dala konečně soud aby návladní

byl potrestán za to že ji vydal v

šanc veřejnému-
-
posměchu

Kdvž konečně několik porot
kyB bylo vybráno 9 velikými obtí

žemi a iedaa opět byla odmrštěna

státním návladním tato uražena

evolala ke svýai írem přítelkyním
ieŽ jiina lavici porotní zasedaly

aby svá mííía opustily a odešly ze

soudní síní 9 nL uotycoe po

rotkyně také ihned vstaly a chtěly

se připouti ku vé uražené přítel

kyni a soud měl značný "trubl'

nežli ptesvéacii zasedající in zen

štinv„ že nemají více práva opu

stiti porotní místa jinak že by

bvl potrestány Po tomto zmatku

se pozvolna zase všechno utišilo a

co dílšPdobi konečně celá Žen

ski porota byla sestavena a soud

vyzval obžalovaného aby proma
' ríl má li něco snad k namítání

proti vyt ra é porotě
Obžalovaný Josef Meeker po

vstal v celé své malinké "veliko

ítr" pohlédaul směle na dvanáct

ostře ei ho prohlížejících ženšti

a pak pravil vážně: 'Vaše cti

hodnosti já jsem úplně spokojen

s vybrinou porotou neboř zajisté

lidaý muž leště nestál pfed porc

iou dalekou nad oíj vynikající

iiko stojím dnes já-'- '

Po tícbto diplomatických šlo

vpeh
' ia'"vMl j' niliIaroVááéh:

"íJaBÍct "far£'o£í velmi pfívřiívS

8
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